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KOMISIA MANDÁTOVÁ 
Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 

 
 
 

ZÁPISNICA  
 
z rokovania mandátovej komisie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR 
Bratislavy na diaľku (per rollam) zo dňa 25. 11. 2015 

 
 

Prezencia s dátumom, kedy sa jednotliví členovia mandátovej komisie mestského 
zastupiteľstva vyjadrili e-mailom alebo telefonicky k materiálu:  
„Návrh na zmenu Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva hlavného 
mesta SR Bratislavy“ 
 
 
                vyjadrenie   dátum 
 
Marian Greksa, v. r.   za     25. 11. 2015 
predseda komisie     ............................................. .......................................... 

Katarína Augustinič, v. r.                za     25. 11. 2015 
                                                          ............................................. .......................................... 
    
Dana Čahojová, v. r.             proti                                                   25. 11. 2015 
                                                         .............................................. .......................................... 
                                                         
                                                        za                                                        25. 11. 2015     
Marta Černá, v. r.           .............................................. ..........................................       

Iveta Plšeková, v. r.                       za                                                        25. 11. 2015 
                                                        ..............................................  ..........................................                
 

Radovan Jenčík, v. r.          za                                                         25. 11. 2015 
                                                      ............................................. .......................................... 
  

Richard Mikulec, v. r.                   za                                                         25. 11. 2015 

                                                       ............................................. .......................................... 

 

 

 
ZÁPISNICA  

 
z rokovania mandátovej komisie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
na diaľku (per rollam) 25. 11. 2015 

 

Predmet rokovania na diaľku (per rollam) 
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Návrh na zmenu Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva hlavného 
mesta SR Bratislavy 

 
 

Po oboznámení sa členov mandátovej komisie s návrhom na zmenu Rokovacieho 
poriadku Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 5 členovia boli bez 
výhrady za zmeny v rokovacom poriadku tak ako sú uvedené v predloženom 
materiáli. Jedna členka mandátovej komisie bola proti a  pani MUDr. Iveta Plšeková, 
námestníčka primátora, vyjadrila svoj súhlas s návrhom zmien rokovacieho poriadku 
mestského zastupiteľstva s  návrhom na jednu zmenu, a to 
 
V čl. 5  ods. 22 slová „ dve faktické poznámky“ nahradiť slovami „tri faktické 
poznámky“. 
 
Členovia mandátovej komisie hlasovaním (per rollam) sa k tejto zmene vyjadrili 
nasledovne: 
 
Hlasovali per rollam 7 členovia mandátovej komisie 

za - 1, proti - 6, zdržal sa - 0 
 
Návrh pani MUDr. Ivety Plšekovaj nebol ostatnými členmi mandátovej komisie 
schválený. 
 
 
Na základe tohto výsledku hlasovania (per rollam) bolo mandátovou komisiou prijaté 
nasledovné uznesenie:  
 

Uznesenie č. 9/2015 
25. 11. 2015 

 
Mandátová komisia mestského zastupiteľstva po prerokovaní materiálu  
 

odporúča 
 

Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy 
schváliť zmenu Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva hlavného mesta 
SR Bratislavy v predloženom znení. 
 
počet členov mandátovej komisie – 7 
 
za - 6, proti - 1, zdržal sa - 0   
 
 
         Marian Greksa, v. r. 
                                                                                             predseda mandátovej komisie                                                                              
 
 
 
Za správnosť: 
Mgr. Daniela Furgaláková, v. r. 
tajomníčka mandátovej komisie 
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